
Pohraniční rota Kámen okr. Kraslice, později okr. Sokolov, kde nezůstal kámen 

          na kameni. 

 

V roce 1949 zaujala PS SNB ochranu státní hranice ve čtyřech rodinných objektech v 

osadě Kámen, poblíže ještě dnes existující vesnice Kostelní, v okrese Sokolov. 

Nedaleko existující skalní útvar zvaný Vysoký kámen, byl z obou stran hranice 

nepřehlédnutelným orientačním bodem. Zřejmě z tohoto důvodu v té době tudy vedl 

kanál amerických agentů. Pro propustnost ochrany hranice ale nebyl žádný agent 

zadržen. Ale přímo v masivu Kamene byla nalezena mrtvá schránka s obsahem věcí 

amerického původu. 

 

Tato četa SNB, zvaná rota, spadala do působnosti Karlovarského praporu PS SNB. Po 

postupném odchodu jednotek SNB ze státní hranice a po zaujetí OSH jednotkami 

složenými z VZS, byla 15.4.1953 rota Kámen zařazena do sestavy 5. bPS Chebské, 

prapor Luby. V roce 1954 byla rota Kámen vrácena zpět do sestavy 3. bPS  

Karlovarské, jako rota z číslem 19. 

 

V osadě Kámen fungovala rota v nevyhovujících hygienických podmínkách. V 

jednom rodinném domku byly kanceláře roty a PVS roty. V dalším domku v přízemí 

byla kuchyně a v patře ubytování kuchařů a velitelského družstva. V dalších dvou 

domcích byly ubikace mužstva. Rota na základě délky střeného úseku byla početně 

rotou 50. Ještě existovaly roty typu 40 a 60. Tímto číslem je dán nejnižší stav VZS 

roty. 

 

Vzhledem k stále se vylepšujícím životními podmínkám jiných rot, velitelství 3. bPS 



                       

odkoupilo od okresu Sokolov v obci Počátky, nevyužívanou budovu bývalé školy, do 

které byla rota Kámen přestěhována pod stejným číslem 19, až do doby, než byla 

zrušena rota Český Mlýn. Pak nesla označení 18. V tomto objektu fungovala až do 

roku 1966, tedy do zrušení OSH s NDR. 

 

 

Na obrázku ve středu jsou domky roty Kámen na fotografii obce ze třicátých let. 

Čtvrtý domek ještě nebyl postaven. Byl postaven až těsně před válkou. 

Budova 18. roty v Počátcích v blíže neurčené době v minulých dvou desetiletích, 

 

zdevastovaná po privatizaci. 

 

 



 

Po zpětném převzetí roty Kámen od Chebské brigády v roce 1954, byl velitelem roty 

absolvent ŠDZ ppor. Podhajský. Je třeba připomenout, že v té době se u PS sloužilo 

tři roky. Zástupcem ppor. Hrdlička. Po odchodu Podhajského od ledna 1955 byl VR 

por. Krejča.  Od července 1955 byl velitelem roty ppor. Hrdlička, později jako 

poručík a to až do stěhování z Kamene do Počátků. Dále pak byl velitelem roty v 

Počátcích až do září 1957, do odchodu na velitelství praporu v Nejdku. 

 

 

Dle vyprávění pana Stanislava Hrdličky zpracoval                 Holek Zdeněk. 

 


